
สว่นใหญเ่ราคดิถงึความปลอดภัยกระบวนการผลติในแงข่องการ

ควบคมุไมใ่หส้ารเคมอีนัตรายร่ัวไหล ซึง่ส ิง่นีถ้อืเป็นสว่นส าคัญของ
ความปลอดภัยกระบวนการผลติ แตก่ารควบคมุพลงังานทีม่อีนัตราย
ก็ส าคญัดว้ยเชน่กนั ตวัอยา่งของพลงังานทีม่อีนัตรายทีค่ณุอาจพบ
ไดใ้นโรงงาน คอื :

 พลงังานจลนจ์ากอปุกรณ์ทีห่มนุดว้ยความเร็วสงู เชน่ ป๊ัม 
คอมเพรสเซอร ์พัดลม เครือ่งหมนุเหวีย่ง (centrifuges) หรอื 
เครือ่งสกดัแบบหมนุเหวีย่ง (centrifugal extractors) 

 พลงังานไฟฟ้า 
 ความดนัสงู เชน่ แกส๊และ อากาศอดัความดนัหรอืไอน ้าความดนั

สงู 
 อณุหภมูสิงู

 พลงังานทีอ่าจเกดิจากแรงโนม้ถว่ง เชน่ หากถังขนาดใหญซ่ึง่มี
ของเหลวบรรจอุยูเ่ต็มช ารุดอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายมาก
ถงึแมว้า่ของเหลวนัน้จะไมอ่นัตราย ในปี พ.ศ. 2462 ถังบรรจุ
กากน ้าตาลในเมอืงบอสตนัแตกท าใหค้ลืน่กากน ้าตาลสงู 5 ม.
ไหลเขา้ไปในเมอืงท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 21 รายและบาดเจ็บมากกวา่ 
150 คน (Beacon พ.ค.2550 ) . 

 ร่วมกนักบัเพือ่นรวมงานของคณุ ท าลสิตร์ายการ
พลงังานทีม่อีนัตรายทัง้หมดในโรงงานของคณุ ให ้
มั่นใจวา่คณุเขา้ใจการปฏบิตังิาน การตรวจสอบ และ 
ระบบการบ ารุงรักษาตา่ง ๆ ทีม่อียูเ่พือ่จะจัดการ
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนัตรายเหลา่นัน้

 ท าความเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของคณุในการท าให ้
ระบบป้องกนัอนัตรายจากพลงังานตา่ง ๆ ในโรงงาน
ของคณุแข็งแกร่งและฟังกช์นัอยา่งเหมาะสม 

 เครือ่งจักรทีม่คีวามเร็วสงูหลายชนดิมเีซ็นเซอรว์ดั
ความสัน่พรอ้มกบัสญัญาณเตอืน หรอื กลไกในการ
สัง่ใหเ้ครือ่งจักรหยดุ ตอ้งใหม้ั่นใจวา่ไมม่กีาร
bypass ท าใหก้ลไกนัน้ใชง้านไมไ่ดโ้ดยไม่ได ้
ปฏบิตัติามขัน้ตอนการจัดการเปลีย่นแปลงแบบ
ชัว่คราว ( MOC) 

 ถา้คณุมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการตรวจสอบหรอื
บ ารุงรักษาอปุกรณ์ทีม่พีลงังานทีม่อีนัตราย  ปฏบิตั ิ
ตามทกุขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีก่ าหนดไวอ้ย่าง
เคร่งครัด และรายงานปัญหาใหก้บัหัวหนา้งานทราบ
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พลงังานทีม่อีนัตราย !
เมือ่ เมษายน พ.ศ. 2561 สายการบนิพาณชิยซ์ึง่บนิจากเมอืงนวิยอรค์ไปยังดลัลัส เกดิเครือ่งยนตด์า้นซา้ยขดัขอ้งเหนอื

เมอืงอสีเทริน์ เพนซลิวาเนยี ชิน้สว่นของเครือ่งยนตด์า้นหนา้และฝาครอบ ( รูป 1) กระแทกปีก (2) และล าตวัเครือ่งบนิ ท า

ใหเ้กดิความเสยีหายอย่างมาก หนา้ตา่งฝ่ังผูโ้ดยสารบานหนึง่กระเด็นออก (รูป 3) ท าใหค้วามดนัใหห้อ้งผูโ้ดยสารลดลง
อยา่งรวดเร็ว ลกูเรอืสามารถด าเนนิการเพือ่ลดระดบัและลงจอดฉุกเฉนิไดท้ีส่นามบนิฟิลาเดลเฟีย มผีูโ้ดยสารไดรั้บบาดเจ็บ
สาหัส 1 ราย และอกี 8 รายไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ย รายงานการสบืสวนอบุตัเิหตเุบือ้งตน้จาก US National Transportation 

Safety Board (NTSB) ระบวุา่หนึง่ในใบพัดของพัดลมของเครือ่งยนตเ์จ็ทช ารุดเนือ่งจากความลา้ของโลหะ ( metal fatigue ) 

พัดลมในเครือ่งยนตเ์จ็ทเป็นชิน้สว่นอปุกรณ์ทีห่มนุดว้ยความเร็วสงูและมพีลงังานจลน์สงู (พลงังานทีเ่กดิจากการ

เคลือ่นทีข่องวตัถ ุ) ถา้มกีารช ารุด เศษชิน้สว่นโลหะสามารถท าใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งมาก และสามารถกระเด็นไปได ้
ไกล โรงงานทีม่กีระบวนการผลติจ านวนมาก มอีปุกรณ์ทีห่มนุดว้ยความเร็วสงูเชน่กนั เชน่ คอมเพรสเซอร ์เครือ่งหมนุเหวีย่ง 
(centrifuges) และ เครือ่งสกดัแบบหมนุเหวีย่ง (centrifugal extractors) อปุกรณ์เหลา่นีอ้าจช ารุดไดเ้ชน่เดยีวกนักบั
เครือ่งยนตเ์จ็ท ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติจ าเป็นตอ้งมรีะบบในการระบอุนัตรายเหลา่นีด้ว้ย และตอ้ง
มั่นใจวา่การออกแบบ การผลติ การตรวจสอบ และการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ทีม่พีลงังานสงูนีเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม

คณุทราบหรอืไม?่ คณุสามารถท าอะไรได?้

http://www.dekra-process-safety.com/

รปูถ่ายทีใ่ชอ้้างองิ :  US National Transportation Safety Board Investigative Update, Southwest Airlines Flight 1380 Engine Failure, DCA18MA142 SWA1380 INVESTIGATIVE UPDATE 

(https://www.ntsb.gov/investigations/AccidentReports/Reports/SWA1380-DCA18MA142-Investigative-Update.pdf).  
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